
Miejscowość

Numer działki

Imię Nazwisko                         

i/lub nazwa firmy

Miejscowość

Ulica, numer

Nr telefonu

Adres e-mail

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci:

WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ

(właściwe zaznaczyć)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 

DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

Inwestor

Pełnomocnik

PESEL/NIP

Kod

Kod

Imię Nazwisko                         

i/lub nazwa firmy

Miejscowość

Ulica, numer

Nr telefonu

Adres e-mail

PESEL/NIP

Nr księgi wieczystej

d) Zapotrzebowanie na wodę do celów innych [mᶟ/d]:

c) Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych [mᶟ/d]:

b) Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych [mᶟ/d]: 

a) Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych [mᶟ/d]:
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Zapotrzebowanie dobowe [mᶟ/d]:

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ

Ilość planowanych/istniejących lokali mieszkalnych Ilość mieszkańców

Rodzaj obiektu budowlanego na terenie nieruchomości

(np. budynek mieszkalny jednorodzinny/zabudowa szeregowa/zabudowa wielorodzinna/budynek handlowo-usługowy/hala przemysłowa itp.)



Podać przeznaczenie wody do celów innych:

a) Ścieki bytowe [mᶟ/d]:

Ilości odprowadzanych ścieków [mᶟ/d]:

OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Przepływ maksymalny godzinowy Qmaxh [mᶟ/h]:

Całkowity przepływ średniodobowy Qśrd (a+b+c+d) [mᶟ/d]:

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:

a) Ścieki bytowe:

b) Ścieki przemysłowe:

Całkowita ilość odprowadzanych ścieków (a+b) [mᶟ/d]:

b) Ścieki przemysłowe [mᶟ/d]:

Zawiesina ogólna [g/d]: Azot ogólny [gN/d]: Fosfor ogólny [gP/d]:CHZT [gO2/d]: BZT5 [gO2/d]:

CHZT [gO2/d]: BZT5 [gO2/d]: Zawiesina ogólna [g/d]: Azot ogólny [gN/d]: Fosfor ogólny [gP/d]:

W przypadku braku możliwości wydania warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej proszę o wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjej:

TAK NIE

Sposób odbioru warunków:

(właściwe zaznaczyć)

Wymagane załączniki:

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci 

uzbrojenia terenu - zaleca się, aby został on sporządzony na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych

2. Pełnomocnictwo (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika)

(właściwe zaznaczyć - w przypadku braku zaznaczenia warunki zostaną odłożone do odbioru osobistego)

OSOBIŚCIE
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…………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis 

POCZTĄ TRADYCYJNĄ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

inwestora

pełnomocnika

inny (jaki?)…................................

…………………………………..................

na adres e-mail:

inwestora

pełnomocnika

inny (jaki?)…........................................

…..........................................................

na adres:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych oraz do realizacji niniejszego wniosku zgodnie z RODO: Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


